Veselé

Vánoce

Jídelníček
48. týden: 29. 11. – 3. 12. 2021

Polévka

Hlavní jídlo

Pondělí

S kapáním (1,3,9)

Boloňské špagety (1)

Úterý

Frankfurtská s párkem (1,7)

Kuřecí řízek, brambory, červená řepa (1,3,7,12)

Středa

Krupková (1,9)

Katův šleh, rýže (1,12)

Čtvrtek

S masem a nudlemi (1,3,9)

Koprová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík (1,3,7)

Pátek

S vaječnou jíškou (1,3,9)

Rošťáci, brambory (1,3,7,10)

Jídlo spotřebujte denně do 13,30hod. Cena obědu: 90,-

Kč !!!

Telefonní číslo na kuchyň: 607 270 301. Odhlášení nebo přihlášení oběda písemnou formou 24 hodin předem nebo na email: kuchyn@agrodam.cz
Obědy lze odhlásit nebo přihlásit přímo na webových stránkách www.agrodam.cz!!!




1. Obsahuje alergeny: 1) obiloviny, 2) korýši, 3) vejce a výrobky z nich, 4) ryby, 5) podzemnice olejná, 6) sójové boby, 7) mléko a
výrobky z něj, 8) skořápkové plody a výrobky z nich, 9) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid siřičitý a siřičitany, 13) vlčí
bob, 14) měkkýši a výrobky z nich.
2. Hmotnost pokrmu: Váha masa v syrovém stavu 100g,polévka 0,33 l, příloha 200g

Změna jídelníčku vyhrazena!!!

Veselé
Vánoce

Jídelníček
49. týden: 6. 12. – 10. 12. 2021

Polévka

Hlavní jídlo

Pondělí

Se strouháním (1,3,9)

Čína z vepřového masa, rýže (1,6)

Úterý

S játrovou rýží (1,3,9)

Čočka, uzená krkovice, moučník

Středa

Bramborová (1,9)

Kuřecí plátek na houbách, brambory (1,7)

Čtvrtek

Dršťková (1)

Jablková žemlovka (1,3,7)

Pátek

S nudlemi (1,3,9)

Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,10,12)

Jídlo spotřebujte denně do 13,30hod. Cena obědu: 90,-

Kč !!!

Telefonní číslo na kuchyň: 607 270 301. Odhlášení nebo přihlášení oběda písemnou formou 24 hodin předem nebo na email: kuchyn@agrodam.cz
Obědy lze odhlásit nebo přihlásit přímo na webových stránkách www.agrodam.cz!!!




1. Obsahuje alergeny: 1) obiloviny, 2) korýši, 3) vejce a výrobky z nich, 4) ryby, 5) podzemnice olejná, 6) sójové boby, 7) mléko a
výrobky z něj, 8) skořápkové plody a výrobky z nich, 9) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid siřičitý a siřičitany, 13) vlčí
bob, 14) měkkýši a výrobky z nich.
2. Hmotnost pokrmu: Váha masa v syrovém stavu 100g,polévka 0,33 l, příloha 200g

Změna jídelníčku vyhrazena!!!

